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TERMENI DE REFERINȚĂ 
CONSULTANŢĂ ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI ŞI PROMOVĂRII DREPTURILOR COPILULUI PENTRU 

CLARIFICAREA MECANISMULUI DE RAPORTARE ŞI RĂSPUNS PENTRU SUSPICIUNILE DE 
VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI DIN SISTEMUL DE PROTECŢIE SPECIALĂ 

 
 
 

CADRU GENERAL 

 

SOS Satele Copiilor România este o organizaţie umanitară neguvernamentală centrată pe 
asistarea şi sprijinul acordat copiilor care au pierdut sau riscă să piardă îngrijirea familiei lor 
biologice. 
 

SOS Satele Copiilor România oferă servicii de îngrijire alternativă a copiilor în România din anul 

1993, iar în judeţul Bacău din anul 2007. 

În sistemul de protecție specială, la finalul anului 2017, erau 37105 copii în servicii de tip familial 

și 18197 copii în servicii de tip rezidențial (dintre aceștia, 3705 copii se aflau în servicii private). 

În cadrul SOS Satele Copiilor România sunt 155 de copii cu măsură de protecție specială. În județul 

Bacău sunt 492 de copii în servicii de tip rezidențial și 1381 in servicii de tip familial. Din cei 492 

de copii din serviciile de tip rezidențial, 287 sunt în servicii dezvoltate de organisme private (37 

de copii se află în serviciile de tip rezidențial dezvoltate de către Programul SOS Satul Copiilor 

Bacău). Conform statisticilor ANPDCA, până la finalul anului 2017, au fost instrumentate 87 de 

cazuri de abuz asupra copiilor aflați în sistemul de protecție specială (asistență maternală și 

servicii de tip rezidențial). Numărul real al cazurilor de violenţă asupra copiilor aflați în sistemul 

de protecție specială este, însă, necunoscut. 

Din 2009 SOS Satele Copiilor România are o politică internă de protecție a copilului centrată pe 4 

dimensiuni : conștientizare, prevenție, raportare și răspuns. Politica prevede existența unei 

echipe naționale de protecție a copilului, al cărei lider este directorul general și echipe locale , 

dezvoltate la nivelul fiecărui program (București, Bacău și Sibiu). Începând cu anul 2016, SOS a 

demarat un proces de revizuire a politicilor proprii și a mecanismelor de raportare și răspuns 

pentru a fi în deplin acord cu legislația națională. În acel an au fost realizate întâlniri de lucru cu 

DGASPC-urile partenere, întâlniri care nu au dus la elaborarea unei proceduri clare de lucru în ce 

privește mecanismul de raportare și răspuns în situații de suspiciune de abuz. Federația SOS CV 

Internațional, din care facem parte, a fost certificată nivel 1 de către Keeping Children Safe și, în 

perioada următoare, va depune cerere pentru obținerea nivelului 2. SOS România a  făcut parte 

din eșantionul analizat pentru nivelul 1.  

Discuțiile cu DGASPC Bacău sunt mai avansate pe această linie, de aceea, ne propunem să 

definitivăm procedura de lucru pentru raportare și răspuns în contextul specific al acestui judeţ. 

În cadrul programului Bacău, avem, în medie, 2 suspiciuni de violență pe an. Suspiciunile vizează 

situații recente, cât și situații din trecut dezvăluite recent. Legislația națională (legea 272/2004 și 

HG 49/2011) nu are prevederi clare cu privire la situațiile de violență asupra copiilor din sistemul 

de protecție specială. Deși standardele minime de calitate menționează necesitatea existenței 



2 
 

unor proceduri interne, legislația ulterioară nu clarifică elementele acestei proceduri, instituțiile 

care ar trebui implicate, modalitățile de sesizare, modalitățile de răspuns la aceste situații de 

abuz. 

SCOP  

Clarificarea mecanismului de raportare şi răspuns pentru suspiciunile de violenţă asupra copilului 
din sistemul de protecţie specială din judeţul Bacău  
 

 

OBIECTIV 

Contractarea unui consultant în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului care să 

analizeze cadrul legislativ actual şi să faciliteze identificarea de proceduri adecvate de lucru între 

instituţiile, autorităţile şi organizaţiile cu responsabilităţi în domeniul violenţei asupra copilului 
 

RESPONSABILITĂŢI 

Consultantul va îndeplini următoarele responsabilităţi: 

1. Analiza cadrului legislativ actual 
- Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată şi cu 

completările şi modificările ulterioareș 
- HOTĂRÂRE Nr. 49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în 

echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie 
şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi 
aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum 
şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor stat 

- Ordinul nr.21/2004 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru 
protectia copilului de tip rezidenţial 

- Codul penal şi codul de procedură penală 
- Codul muncii 
2. Analiza documentelor interne ale SOS Satele Copiilor România şi DGASPC Bacău (Politica de 

protecţie a copilului în cadrul SOS Satele Copiilor România etc.) 
3. Analiza altor documente relevante: 
- Ghid metodologic privind audierela minorilor victime ale violenţei: 

http://www.fonpc.ro/downloads/programe/model-interventie-
multidisciplinara/Ghid_audierea_minorilor_victime_violen%C8%9Bei.pdf 

- Standarde Keeping Children Safe https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-
children-safe/accountability/accountability  

4. Analiza studii de caz puse la dispoziţie de SOS Satele Copiilor România 
5. Participarea la întânirile cu reprezentanţii SOS Satele Copiilor România şi la cele organizate în 

Bacău cu participarea factorilor interesaţi – DGASP Bacău, IPJ, Parchet, Tribunalul Bacău, ISJ, DSP  
şi susţinerea unor prezentări privind mecanismul de raportare şi răspuns a cazurilor de violenţă 
asupra copiilor în sistemul de protecţie specială 

6. Elaborarea unui raport care să conţină rezultatele analizei documentelor menţionate, concluziile 
rezultate în urma întâlnirilor din Bacău, precum şi descrierea mecasnismului propus de raportare 
şi răspuns 

 

Pentru îndeplinirea responsabilităţilor menţionate estimăm un număr de 20 de zile de 
consultanţă. 

 

http://www.fonpc.ro/downloads/programe/model-interventie-multidisciplinara/Ghid_audierea_minorilor_victime_violen%C8%9Bei.pdf
http://www.fonpc.ro/downloads/programe/model-interventie-multidisciplinara/Ghid_audierea_minorilor_victime_violen%C8%9Bei.pdf
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability
https://www.keepingchildrensafe.org.uk/how-we-keep-children-safe/accountability/accountability
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CALENDAR  

Consultantul va fi contractat pentru perioda 7 ianuarie  – 31 ianuarie 2019 

 7-14 ianuarie 2019– analiza documentelor; 

 14-18 ianuarie 2019 – participare la întâlnirea de lucru organizată la Bacău; 

 18-31 ianuarie 2019 - elaborarea raportului şi a draftului mecanismului de raportare şi 

răspuns. 

Reprezentanții Asociatiei SOS Satele Copiilor România vor pune la dispoziţia consultantului 

contractat toate documentele relevante, va oferi feedback pe toate documentele produse de 

acesta, vor organiza întâlnirea de lucru și vor analiza raportul - vor furniza punct de vedere și 

propuneri de îmbunătățire. 

Raportul va fi transmis în limba română în format electronic până cel târziu la data de 31 ianuarie 

2019 şi nu va conţine mai mult de 15 de pagini. 

EXPERIENȚĂ SOLICITATĂ 

 absolvent de studii juridice 

 experienţă de minimum 10 ani în consiliere juridică 

 experiență relevantă în domeniul protecţiei drepturilor copilului 

 experiență dovedită în formularea de propuneri de proceduri de lucru, mecanisme de 
colaborare etc, 

 bună cunoaştere a legislaţiei privind protecţia drepturilor copilului şi a celei relevante 
pentru domeniul violenţei asupra copilului 

 buna cunoaştere a domeniului violenţei asupra copilului 
 

Metoda de selecţie a consultantului 
 

Analiza ofertelor primite 
 

CONTACT 
Pentru informații suplimentare privind termenii de referinţă, vă rugăm să ne contactaţi la telefon 
0752 119 130 sau e-mail: nicoleta.moldovanu@sos-satelecopiilor.ro, persoana de contact 
Nicoleta Moldovanu – Director Dezvoltare Programe 

 
Consultanţa va fi realizată în cadrul proiectului „Stabilirea mecanismului de raportare si 
raspuns in situatii de suspiciune de abuz”, proiect finanţat de Ambasada Franţei în România în 
cadrul apelului de proiecte „Consolidarea societății civile românești în sprijinul respectării 
drepturilor si libertăților copiilor, tinerilor și a egalității de gen”. Conținutul acestui proiect este 
în responsabilitatea exclusivă a Asociaţiei SOS Satele Copiilor România și în nici un mod nu se 
poate considera că reflectă punctele de vedere ale Ambasadei Franţei în România. 


